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Ми співпрацюємо із Фундацією "Відкритий діалог" (Польща) вже багато років. Після
початку масових протестів в Україні вони одні із перших прийшли на допомогу щойно
створеній ініціативі Євромайдан SOS. Саме переданим ними обладнанням послуговувалися
наші громадські спостерігачі, що фіксували хід сфабрикованих судових процесів проти
мирних демонстрантів у Києві.
Після окупації Криму Росією та початку гібридної війни на Донбасі Фундація "Відкритий
діалог" підтримала нашу кампанію LetMyPeopleGo на захист ув’язнених за політичними
мотивами в російських тюрмах громадян України. На даний час вони є одними із
найвідданіших адвокатів "в’язнів Кремля" на міжнародній арені та послідовно просувають
питання розширення санкцій проти Російської Федерації в ЄС та США.
З огляду на це, нам дуже дивно читати ніяк не підтверджені доказами повідомлення в
окремих урядових засобах масової інформації про нібито зв’язки Фундації "Відкритий діалог"
із російськими спецслужбами. Виглядає на те, що такого роду публікації є помстою за активну
позицію організації та її участь у масових громадських протестах у Польщі. Саме для цього, на
нашу думку, була використана ганебна технологія маркування незгодних як "агентів Кремля".
До всього на сьогодні від окремих вищих посадових осіб Польщі звучать заклики до
проведення необгрунтованих додаткових податкових перевірок Фундації "Відкритий діалог" і
навіть до позбавлення її реєстрації в якості неприбуткової організації. Аналогічного тиску за
участь в масових громадських протестах зазнають й ряд інших громадських організацій
Польщі.
Ми усі пам’ятаємо, які суспільні зміни відбулися після тривалої кампанії дискредитації
громадських організацій в самій Російській Федерації. Тому вважаємо появу такого роду
публікацій тривожним дзвіночком для Польщі, яка на пострадянському просторі, і особливо
для України, вже тривалий час є зразком демократичної трансформації країни.
Джерело: ccl.org.ua
Дивитися також:
Заява Фундації «Відкритий Діалог» від 21.07.2017 щодо руйнування верховенства права
у Польщі
Заява щодо рішення Президента Республіки Польща від 24.07.2017 про судову реформу

Заява Фундації «Відкритий Діалог» від 31.07.2017 (Фінансування та донори, або Кілька
слів про «соросів»)
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